
A sebészet 
szürke eminenciása: 
Loessl János professzor 

Századunk legkritikusabb évében, 1944-ben vált 
vezető nélkülivé Debrecen sebészeti klinikája, a 
Tiszántúl legrangosabb operációs intézete, sebész
képző központja. Ezrek szerencséjére kéznél volt 
egy ember, az Állami Kórház sebész főorvosa, aki 
kellő klinikai tapasztalattal rendelkezett és a baj
ba jutottak bizalmát bírva elvállalta az irányítást, 
előbb úgy tetszett, átmenetileg, majd végérvénye
sen. Ez az emberséges ember Loessl János volt, 
mindenki ,,János bácsija", egyáltalán nem bizal
maskodó értelemben. Noha a tekintélynek némi 
arisztokratikus, a népszerűnek parlagias vonásokat 
szokás tulajdonítani, Loessl professzornál a tekin
tély és népszerűség szinte feltételezték egymást. 
Bámulatos volt a manualitása, mértéktartó kritikai 
érzéke a szakmában, humora, humanitása az élet
ben. Nem tartozott a termékeny teoretikusok közé, 
tollat ritkán ragadott, de a szikével bánni csodála
tosan tudott. Ahogy kevesen. Következésképp a 
műtéti eredményei is kiválóak voltak. 

Loessl János a Csongrád megyei Kisteleken 
született 1887-ben. Az elemi iskola elvégzése után 
Szegedre került gimnáziumba, onnan a Budapesti 
Orvosi Egyetemre. Már medikus korában vonzotta 
a morfológia, így lett kezdetben Thanhoffer Lajos, 
majd Tellyesniczky Kálmán munkatársa a Táj ana
tómiai és Szövettani Tanszéken. Topográfiai tudá
sára és kivételes kézügyességére rövidesen szükség 
volt, sajnos a fronton. A lövedékek „preparálásait" 
kellett reparálnia négy keserves éven át. Az 1918-
ban történt leszerelés után megpróbálkozott a kór
bonctannal, de az is arra volt jó, hogy a leendő 
sebész patomorfológiai alapokat szerezzen. Ilyen 
vargabetűs előzmények után került a Verebély ve
zette I. sz. Sebészeti Klinikára, ahol barátságot 
kötött a már ismert nevű Hüttl Tivadarral. Az 
1921-es esztendő fordulópont életükben. A Tiszán
túl legnagyobb városa Debrecen végre orvosi egye
temet kapott, s az Auguszta Szanatóriumban ideig
lenesen elhelyezett sebészeti klinika élére Hüttl 
Tivadart hívták meg, aki magával vitte csendes, 
szerény barátját, Loessl Jánost, első tanársegédi 
minőségben. Nemcsak egy klinika, egy sebész isko
la is volt akkor ott születőben. Kétéves átmeneti 
állapot után 1923-ban a mai klinika telepre került 
a sebészet. Az Orvosi Hetilap ezen évfolyamában 
jelent meg Loessl tanársegédnek a Luxatio pedis 
subtalo c. dolgozata. Ez a lábficam, amely a szerző 
irodalmi hivatkozása szerint elsősorban férfiaknál 



fordul elő, talocruralis ízület feszessége miatt jö
het létre, s ezáltal az aktív mozgatás lehetetlen. 
Lúdtalpnál ilyen esetet még nem ismertek. Chlor-
aethyl bódulatban reponálható, miként az említett 
cikk írójának is sikerült. Kezdő írás, de jó „belépő
jegy" a szakirodalomba. Ezután közölte a Magyar 
Sebésztársaság Munkálatai (X. kötet) A rekeszideg 
bénításának javallatai és műtéti eredményei c. ta
nulmányát. A phrenicotomia, mint ismeretes, a ha
tásos antibiotikumok előtt ugyancsak kétségbeesett 
kísérlet volt a tüdőbaj gyógyítására. 1926-ban ma
gántanárrá habilitálták, közben adjunktus lett, A 
colon nyálkahártya csövének csaknem teljes kivon-
gálása címmel egy szokatlan öncsonkításról számolt 
be, szerzőtársa, Jaki Gyula, a szintén Hüttl-tanít-
vány, későbbi sebészprofesszor. Foglalkozott az aci-
dosis jelentőségével a sebészetben, amely a Bálint
klinika kedvenc belgyógyászati témaköre volt, ér
tékelte a sósavat, mint antisepticumot (M. S. M. 
1927), ismertette a Petz-féle gyomorvarrógéppel 
szerzett kedvező tapasztalatait (Orv. Hetil. 1927), 
általában a hasi sebészet volt az igazi terrénuma, 
de Ladányi Józsa professzornő szavaival ,,nincs 
olyan műtét, amelyik technikailag kifogott volna 
rajta". Azt is az ő szép méltatásából tudjuk, hogy 
csak a biológiailag kellően megalapozott műtéteket 
szerette, ezért örült a yagotomia indikációs redu
kálódásának. Sokáig volt a sebészeti műtéttan című 
kollégium előadója, kiváló oktatói adottságát bizo
nyítandó. 1931-ben az Állami Kórház sebészeti osz
tályának a főorvosa lett, de kapcsolata a klinikával 
bensőséges maradt. Csak éppen a műtétek számá
nak növekedésével csappant a közleményeké. Be
osztottjai és betegei egyaránt szerették a mindig 
nyugodt, örökké mosolygó „kisöreget". Amikor 
1944 őszén a cívisváros környéke kegyetlen csaták 
színhelye volt, a Sebészeti Klinika gazdátlan ma
radt. Sántha Kálmán dr. dékán és Bodnár János dr. 
rektorhelyettes ekkor hívták meg Loessl János dr. 

magántanárt az oly fontos klinika élére. Hat orvosa 
volt, emberfeletti munkát végeztek, de a szakellátás 
minősége nem romlott. Sugárzó nyugalma áldás 
volt a Nagyerdőn a heves harcok idején. Miként 
a jó vezér, nem azt mondta, „előre", hanem azt, 
„utánam"! Azaz példát mutatott. Tisztességből is. 
Az újjászervezett klinika élére 1950-ben nevezték 
ki nyilvános rendes tanárnak. Közben kitűnő tanít
ványokat nevelt, s főleg betegbemutatásokkal okí
totta az „ifjúságot". A medikusokat atyai szeretet
tel szólította mindig ifjúságnak. Nem ismerek pro
fesszort, aki után több kedves anekdota maradt 
volna. A hitelesség kedvéért szabad legyen az egyik 
személyes emléket felidézni. Az ötvenes évek ele
jén, a nyilvános szigorlatok idején neves szovjet 
sebészeket kellett húzott tétel alapján X medikus
társunknak felsorolni. A vizsgázó ugyan sebészeket 
nem ismert, de jó sakkozó volt, s szemrebbenés nél
kül mondta el a szovjet nagymesterek listáját. „Na
gyon jó, fiam, ezeket még én sem hallottam" — 
volt a kedves válasz. Meggyőződésünk, ha rájön a 
turpisságra, ugyanúgy szemet hunyt volna felette. 

Tudtunk a cukorbetegségéről, de azt reméltük, 
ettől a jóságos tekintettől a halál is megengeszte
lődik és csak nagyon későn fog érte jönni. Nem így 
történt. 1955 kora őszén óriási tömeg öltözött gyász
ba, hogy utolsó útjára elkísérje. Három esztendő 
múlva a Sebészeti Szakcsoport ünnepi ülésén prof. 
Ladányi Józsa idézte fel a felejthetetlen tanártárs 
áldott emlékét, a példamutató orvos alakját, a szak
csoport díszelnökét. 

Sebészetünk Balassától Pólyáig sohasem szű
kölködött nagy egyéniségekben. Ilyen értelemben 
természetesen Loessl János nem tartozik közéjük. 
Gazdagok vagyunk, de annyira nem, hogy őt elfe
lejtsük. A negyedszázada elhunyt nagyszerű kis
mestert. Szállási Árpád dr. 


